
 
 

 

 

 غرفة التجارة األمريكية العربية تستضيف أول منتدى
 في نورفولك، بوالية فيرجينيا للسفراء

 
 السفراء العرب يناقشون فرص األعمال التجارية 

 في العالم العربي في المرحلة اإلنتقالية
 

 يقومون بجوالت ميدانية في ميناء فيرجينياالسفراء 
 (الناتو)ومنظمة حلف شمال األطلسي 

 
إستضافت غرفة التجارة األمريكية العربية هذا األسبوع أول 
منتدى من نوعه للسفراء في نورفولك بوالية فيرجينيا، التي 
تعتبر مقر القاعدة البحرية األمريكية، وهى منشأة كبرى 

ومقر قيادة الحلفاء لمنظمة شمال للبحرية األمريكية، 
وجذب المنتدى، الذي عقد بالتعاون مع (.  الناتو)األطلسي 

مكتب حاكم فيرجينيا، أكثر من مائة من قيادات رجال 
.  األعمال من منطقة هامتون رودز والمناطق المحيطة بها

وشارك في المنتدى سعادة السفيرة هدى النونو، سفيرة 
لمتحدة، وسعادة السفيرة حنينة البحرين لدى الواليات ا

 .المغيري، سفيرة سلطنة عمان لدى واشنطن، والري والثر، مدير بنك التصدير واإلستيراد األمريكي
 

فيرجينيا مهمة من الناحية اإلستراتيجية للواليات "وصرح ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية، بأن 
فيرجينيا اآلن تعتبر من "وقال إن ." مليار دوالر من الصادرات من السلع والبضائع في العام الماضي 81قت أكثر من المتحدة، وحق

 ."مليار دوالر 1.3حوالي  1188والية أمريكية مصّدرة للواليات المتحدة، حيث بلغت قيمة شحناتها من البضائع في عام  81أكبر 
 



 
 

 

 

دارة تنمية نورفولك، وشاركت مؤسسة لوكهيد مارتين في رعا ية منتدى السفراء، بدعم من غرفة التجارة في منطقة هامتون رودز، وا 
دارة الخدمة التجارية األمريكية ونظمت هذه المناسبة في العام الحالي خالل اإلجتماع السنوي لإلتحاد القومي .  وميناء فيرجينيا، وا 

والية فيرجينيا، حيث تولت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية قيادة وفد على  للحكام، الذي عقد في مدينة ويليامزبيرج التاريخية في
 .مستوى عال من السفراء العرب

 
 :بنك التصدير واإلستيراد األمريكي

 زيادة الوظائف األمريكية وكسب األموال لصالح دافعي الضرائب األمريكيين
 

األمريكي، المنتدى الذي استغرقت وافتتح الري والثر، مدير بنك التصدير واإلستيراد 
إن "وقال .  مناقشاته نصف يوم، بتقديم نظرة عامة على الخدمات التي يقدمها البنك
فنحن نعتبر .  مهمتنا تدور حول التعامل مع دعم القدرة التنافسية في السوق العالمية

في إيجاد بمثابة بنك اإلئتمان الرسمي للتصدير في الواليات المتحدة، ومهمتنا تتلخص 
 ."الوظائف في أمريكا من خالل تمويل الصادرات األمريكية

 
معظم الشركات التي شاركت في المنتدى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وشرح مدير 
بنك التصدير واإلستيراد األمريكي الخدمة الجديدة التي يقدمها البنك خصيصًا  للشركات 

".  جلوبال كريديت اكسبريس"الصغيرة، والتي تعرف باسم خدمة اإلئتمان العالمية السريعة 
حسابات إعتماد دوارة مباشرة "البرنامج التجريبي هو توفير وقال إن الهدف من هذا 

لشركات التصدير الصغيرة، حيث تكون مبالغ القروض أصغر من جذب التمويل الالزم 
والهدف هنا هو مساعدة المصّدرين على الصعود على سلم .  من البنوك التقليدية

 ."اإلئتمان
 

وذكر السيد الري والثر، مدير بنك التصدير واإلستيراد األمريكي، أن حجم التمويل الذي 
مليار دوالر من  18دولة، ودعم ما قيمته  18مليار دوالر، حيث غطى هذا التمويل  33بلغ  1188وافق عليه البنك في عام 

مليار   8.6حوالي  1188الم العربي بنهاية السنة المالية وبلغ حجم اإلئتمان الذي وفره البنك في الع.  ألف وظيفة 191الصادرات و
مليار  1مليار دوالر والمملكة العربية السعودية بحوالي   3.7دوالر، حيث كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة في المقدمة بحوالي 



 
 

 

 

قل والمواصالت، لكن البنك مّول أيضًا صادرات وكان الجزء األكبر من الصادرات التي مولها البنك للعالم العربي في قطاع الن.  دوالر
 .في قطاعات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات

 
مليار دوالر  811وأشار مدير بنك التصدير واإلستيراد األمريكي إلى أن البنك قد ًجّددت صالحيته في الفترة األخيرة، وزاد رأسماله إلى 

، ألن الشعب األمريكي يدرك قيمة هذه المؤسسة "يحظى بتأييد قوي ال حزبي"لبنك وقال إن ا.  على مدار السنوات الثالثة المقبلة
  ."  تعمل على زيادة الوظائف األمريكية، وتغطي نفقاتها بنفسها، وتكسب األموال لصالح دافي الضرائب األمريكيين"األمريكية التي 

 
 :سلطنة عمان

 "واحدة من الدول العربية التقدمية في الشرق األوسط"
 

وفي الكلمة التي ألقتها سعادة السفيرة حنينة المغيري، سفيرة عمان لدى الواليات المتحدة، 
  ." واحدة من الدول العربية التقدمية في الشرق األوسط"وصفت سلطنة عمان بأنها 

وذكرت أن سلطنة عمان، بموقعها الفريد على سواحل الخليج العربي وبحر العرب، 
لديها هيكل بنية تحتية "وأضافت أن عمان ." مثالية بالنسبة لإلستثمارات طويلة المدى"

أساسية حديثة وقاعدة صناعية قوية وحكومة مستقرة، وبصفة خاصة، مؤسسات تحمي 
 ."قالمستثمرين وتضمن وصولهم إلى السو 

 
وذكرت السفيرة حنينة المغيري أن قانون إستثمار رأس المال األجنبي في عمان قد تحرر 
من القيود التي كانت مفروضة على اإلستثمار في الماضي، مما أصبح يسمح بمشاركة 

في المائة رأس  811في المائة في الشركات في معظم القطاعات و 01أجنبية بنسبة 
وقد ُعّدل قانون الضرائب في عمان في .  األهمية الوطنيةمالي أجنبي للمشروعات ذات 

السنوات األخيرة من أجل ضمان المساواة وعدم المعاملة القائمة على التمييز بين 
كما ذكرت أن وزارة .  الشركات التي تملكها عمان والشركات األجنبية المسجلة في البالد

لحالي من أجل مساعدة الشركات في في الوقت ا" نافذة واحدة"التجارة والصناعة لديها 
 .التغلب على البيروقراطية

 



 
 

 

 

ال مثيل لها، مما يضمن تحقيق أهداف على المدى "ووصفت السفيرة المبادرات التي اتخذتها عمان في مجال تجارة األعمال بأنها 
 :ومن هذه المبادرات ما يلي."  الطويل، تخدم مصالح المستثمرين األجانب

 
 .ي المائة من الملكية األجنبيةف 811ما يقرب من  -
 .قروض بشروط ميسرة بأسعار فائدة منخفضة وفترات ميّسرة للدفع -
 .اإلعفاء من رسوم الجمركية على الواردات من المعدات واألجهزة -
 .سنوات 81اإلعفاء من رسوم الجمارك على المواد الخام حتى  -
 ال ضرائب دخل شخصية -
 .سنوات 81فترات سماح للضرائب على الشركات حتى  -
 .إعادة التوطين الكامل لرأس المال وصافي الربح وعوائد رسوم الملكية الفكرية -
 .ضمان إئتمان الصادرات العمانيةالتأمين على إئتمان التصدير عن طريق وكالة  -

 
هيكل البنية التحتية األساسية : ويشمل ذلك القطاعات التالية.  وتناولت سفيرة عمان القطاعات الرئيسية التي تشهد معدالت نمو عالية

كما تحدثت عن قطاع تكنولوجيا المعلومات (.  مليار دوالر 11)، والسياحة (مليار دوالر 89)، والنفط والغاز (مليار دوالر 81)
ر فرصًا في الخدمات اإلستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونظم إدارة مركز المعلومات، وتنمية برامج مركز واإلتصال الذي يوف

 .اإلتصال، وتنويع الموارد التجارية
 

ير إن عمان عملت من أجل إيجاد المناخ الصحيح لإلستثمارات الجديدة من خالل تطو : "واختتمت السفيرة حنينة المغيري كلمتها بقولها
 ."إقتصاد حر قادر على المنافسة، يؤّمن الفرص المتكافئة للجميع، ومن خالل تشكيل القوانين واللوائح التي تشجع العمل التجاري الحر

 
 :مملكة البحرين

 "إمكانيات التعاون اإلقتصادي ال حدود لها تقريبا  "
 

عملت عماًل جادًا من أجل "تحدة، كلمتها بتأكيدها على أن البحرين وبدأت سعادة السفيرة هدى النونو، سفيرة البحرين لدى الواليات الم
في الوقت الذي تتمتع البحرين بعالقات تجارية قوية مع :  "وقالت." إقامة نظام حديث تقدمي ومالئم للعمل التجاري في الخليج العربي

 ."قمناها مع الواليات المتحدة األمريكيةكثير من البلدان حول العالم، فإننا فخورون بالروابط التجارية القوية التي أ
 



 
 

 

 

تعمل يدًا بيد مع الشركاء األمريكين من أجل تأمين خطوط "وأشارت السفيرة إلى البحرين هى مقر األسطول الخامس األمريكي، وأنها 
كما ذكرت أن اإلتحاد األمريكي البحريني ."  المالحة اإلقليمية، وأن تكون في طليعة الجهود الرامية إلى تأمينها من المخاطر المشتركة

، وأنه في عام "بالدنا تمتعت بشراكة مربحة ومثمرة لسنوات طويلةإن "وقالت .  جرد عالقة أمنية ذات مصلحة مشتركةهو أكثر من م
 ."أصبحت البحرين الدولة األولى في الخليج العربي التي تبرم إتفاقية تجارة حرة مع الواليات المتحدة" 1111

 
وأوضحت السفيرة أنه بينما توفر إتفاقية التجارة الحرة فرصًا كبيرة للشركات البحرينية 

تولد أيضًا فرصًا للصادرات األمريكية التي تدعم جهود إيجاد الوظائف للمزارعين "فإنها 
باإلضافة إلى الفوائد المالية "وأشارت إلى أنه ."  والعمال في الواليات المتحدة

اإلتفاقية فإنها تدعم البحرين في جهودنا المتواصلة في اإلصالح  واإلقتصادية لهذه
كما أشارت إلى أن الصادرات األمريكية للبحرين في الوقت ."  اإلقتصادي والسياسي

مليار دوالر سنويًا، وأن صادرات البحرين إلى الواليات  8الحالي بلغت ما يقرب من 
في المائة من  1، أي حوالي مليون دوالر 111المتحدة وصلت إلى ما يقرب من 

 .إجمالي صادرات البحرين
 

ونّوهت سفيرة البحرين بالمزايا التي توفرها البحرين لألعمال واألنشطة التجارية في 
تتمتع بها الشركات في المنطقة المعفاة من "بالدها، بما في ذلك الحوافز والمزايا التي 

لقانوني القائم، وأفضل اللوائح التنظيمية ضرائب الشركات، والحماية التي يوفرها النظام ا
شفافية ومواتية لألعمال التجارية في المنطقة، وحماية الملكية الفكرية، وأفضل معايير 

المنطقة "الممارسات العالمية، ومعدالت التضخم المنخفضة، وعدمم وجود قيود على 
أي مكان آخر في  كلفة العمل التجارية في البحرين أقل منها في"وقالت إن ".  الحرة

كما أن البحرين توفر أقل معدالت للضرائب في دول مجلس .  المنطقة، وأن تكلفة المعيشة منخفضة واألجور تحظى بميزة تنافسية
 ."التعاون الخليجي، ولديها قوة عاملة مدربة

 
إننا في البحرين نفهم أن مستقبلنا : "وقالتكما أشارت السفيرة إلى اإلضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين في الشهور األخيرة، 

 ."وبينما كان الماضي عسيرًا فإنني واثقة من أن البحرين ماضية على طريق المصالحة.  اإلقتصادي يعتمد على حل خالفاتنا السياسية
 



 
 

 

 

حرين بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا إن إمكانيات التعاون اإلقتصادي بين بلدينا ليس لها حدود تقريبًا، وأن الب: "واختتمت كلمتها بقولها
 ."في الواليات المتحدة سوف نحذو حذو المثل التقدمي الذي نضربه للمنطقة، وسوف نكون أقوى وأكثر حرية وازدهارًا من قبل

 
 منطقة هامتون رودز في والية فيرجينيا

 أكبر قاعدة بحرية في العالم ، وأكثر من ذلك
 

مليون شخص، وتعتبر ثاني أكبر منطقة حضرية  1.6يبلغ عدد سكان منطقة هامتون رودز، التي تشمل نورفولك ومدنًا أخرى، حوالي 
وللقوات األمريكية أثر كبير على اإلقتصاد المحالي، لكن قطاعات أخرى بدأ .  بين العاصمة واشنطن ومدينة أتالنتا في والية جورجيا

إذ تحصل المؤسسات المتزايدة العاملة في مجال بحوث وتطوير العلوم الحيوية في المنطقة على .  على المنطقةأثرها يصبح ملموسًا  
مليون دوالر سنويًا من التمويل المخصص لبرامج البحوث والتطوير، حيث بلغ عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال  811أكثر من 
 .شركة 31أكثر من 

 
ي في منطقة هامتون رودز ولكن شريان الحياة الرئيس

في  91في المائة من  91فأكثر من .  يمر بموانئها
المائة من خطوط المالحة العالمية تمر بميناء هامتون 

ميناء في أكثر  111رودز، وتربط والية فيرجينيا بحوالي 
ويعتبر ميناء هامتون .  من مائة دولة من دول العالم

قي، والميناء رودز ثالث أكبر ميناء على الشاطئ الشر 
كما يوجد بالميناء .  الوحيد المؤهل للتوسع المستمر

الشقيق له، وهو ميناء فيرجينيا، منطقة تجارة أجنبية 
حرة، وأكبر منشأة متعددة الوسائط على الشاطئ الشرقي 

 ."للواليات المتحدة
 

وقد ُوّجهت الدعوة إلى وفد السفراء للقيام بجولة ميدانية 
للحصول على المزيد من المعلومات عن .  )لذي يعتبر عضوًا قديمًا في غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنيةفي ميناء فيرجينيا، ا

إننا سعداء بأن غرفة التجارة : "وقال.  ورحب راسل هيلد، المدير التنفيذي للتنمية في هيئة ميناء فيرجينيا، بالسفراء(. هناالميناء، إضغط 

http://www.portofvirginia.com/


 
 

 

 

إن فرص التجارة واإلستثمار مع منطقة : "وأضاف قائالً ." ة إختارت أن تعقد منتدى السفراء العرب في نورفولكاألمريكية العربية الوطني
 ."الشرق األوسط وشمال إفريقيا مستمرة في النمو، وأن ميناء فيرجينيا يريد أن يساعد في تيسير هذا النمو

 
ويوجد مقر شركة خطوط سكك حديد جنوبي نورفولك، وهى أكبر شركة خطوط سكك حديد في البالد، في نورفولك، كما يوجد لديها 

والية في  11وتتصل هذه الخطوط بأسواق في .  هيئة بنية تحتية أساسية لخطوط السكك الحديدية في مختلف أنحاء والية فيرجينيا
 .ميل 21,500تحدة وكندا على امتداد خطوط يبلغ طولها المناطق الشرقية من الواليات الم

 
هى أيضًا مقر قيادة الحلفاء لمنظمة حلف ونورفولك 

، وهى القاعدة الدائمة الوحيدة (الناتو)شمال األطلسي 
لحلف الناتو خارج أوروبا وواحدة من القيادتين 

فقيادة .  )اإلستراتيجيتين الوحيدتين للحلف في العالم
اء، ومقرها بلجيكا، مسؤولة عن اإلدارة عمليات الحلف

اإلستراتيجية والعمليات واإلدارة التكتيكية للقوات 
الهجومية والقوات الداعمة للدول األعضاء في حلف 
الناتو، بينما تعتبر قيادة الحلفاء لمنظمة حلف شمال 

ومقرها نورفولك بوالية فيرجينيا مسؤولة عن  األطلسي
يدة التي تنضم إلى ضم وتدريب قوات الدول الجد

عضوية الناتو، باإلضافة إلى منشآت البحوث والتدريب 
 .(لقوات الحلف

 
واستضافت القيادات العليا لقيادة حلف الناتو في 

، (نائب قائد األركان لشؤون تنمية القدرات)ونائب األدميرال كارول بوتنجر ( المستشار السياسي)نورفولك، بقيادة السفير رافيك هوسو 
لقضايا، بما في ذلك الشراكات المتنامية وتناول النقاش عددًا متنوعًا من الموضوعات وا.  مناقشة على المائدة المستديرة لوفد السفراء

للحصول على . )للناتو حول العالم، والدور المتزايد لحلف الناتو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ بدء أحداث الربيع العربي
 .(هناالمزيد من المعلومات عن قيادة حلف الناتو في نورفولك إضغط 

 

http://www.act.nato.int/


 
 

 

 

زيارات الوفد الميدانية لميناء فيرجينيا وقيادة الناتو في "التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية، بأن  وصرح ديفيد حمود، الرئيس والمدير
كانت مدينة نورفولك ومنطقة هامتون رودز كريمة بشكل غير عادي،  فمن بداية زيارتنا حتى نهايتها. نورفولك مثيرة لإلعجاب جداً 

 ."ل منتدى السفراءومتفهمة جدًا لألفكار التي ُطرحت خال
 

: وعّبر إيريك مكدونالد، مدير إدارة الخدمات التجارية األمريكية في ريتشموند، عن هذا اإلحساس بقوله.  وكان الشعور باإلمتنان متبادالً 
."  للشرق األوسطإن الشراكة مع الغرفة بالنسبة لهذه المناسبة وّفرت فرصة ممتازة للشركات في فيرجينيا لكي تتعلم أكثر عن التصدير "

دراكها لإلمكانيات والقدرات الفريدة للمدي نة وعّبرت مدينة نورفولك عن إمتنانها لغرفة التجارة األمريكية العربية التجارية لتقديرها وا 
 ."ومساهماتها في التجارة الدولية

 
لقد سعدنا بالشراكة مع غرفة : "، عن ذلك بقولهكما عّبر جاك هورنباك، الرئيس والمدير التنفيذي، لغرفة التجارة بمنطقة هامتون رودز

فقد ساعدت تلك المناسبة في تسهيل فرص التنمية اإلقتصادية لمجتمع .  التجارة األمريكية العربية الوطنية من أجل دعم منتدى السفراء
يرة حنينة المغيري، سفيرة عمان، بينما اختتمت السف." رجال األعمال والشركات في مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 ."إن التواصل مع الشركاء التجاريين المحتملين في والية فيرجينيا من خالل هذا المنتدى كان فرصة هائلة: "وصفها لتلك المناسبة بقولها


